
                                
                                     प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् 

                                   िविद नते्रलाल बिपु्राधबधिक शिक्षालय 

                                         िा.न.पा. ४, सल्यान  
 

                                     सेिा किािमा धलने सम्बन्िी सूचना 
                                                                            (प्रथम पटक प्रकाशित धमधत २०७९।१०।२०) 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक ताधलम परिषद्, केशन्िय कायाालयको धमधत २०७९।०९।१३ गतेको च.नं. १७०० को प्राप्त 
पत्रानसुाि सेिा किािमा व्यशि छनोट गनाका लाधग अशततयािी प्राप्त भए बमोशिम २०८० असाि मसान्त सम्मको लाधग व्यशि सेिा 
किािमा धलन ुपने भएको िदुा इच्छुक योग्यता पगेुका नेपाली नागरिकिरूले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको धमधतले १५(पन्र) 
ददन धभत्र आफुले प्राप्त गिेको िैशक्षक योग्यता नेपाली नागरिकताको प्रधतधलवप ि तोवकएको दस्तिु सवित तोवकएको केन्िमा मात्र 
दिखास्त ददन ुिनु सम्बशन्ित सबैको िानकािीको लाधग यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। आिेदन फािाम तथा अन्य िानकािीको लाधग 

कर्ााली प्रदेि कायाालयको िेिसाइट www.ctevtkarnali.org.np  बाट प्राप्त गना सवकने छ ।  

   

तपशिल 

धस.नं. शिक्षालयको नाम  विज्ञापन नं.                           पद  संतया  

१ िविद नेत्रलाल बिपु्राविधिक 
शिक्षालय , िा.न.पा. ४, सल्यान  

०१-०७९/८० कृवष प्रशिक्षक(पि ुपालन) अधिकृत स्ति तधृतय शे्रर्ी 
प्रा. 

१ 

२ िविद नेत्रलाल बिपु्राविधिक 
शिक्षालय , िा.न.पा. ४, सल्यान  

०२-०७९/८० कृवष सिायक प्रशिक्षक (पि ुपालन) सिायक स्ति 
प्रथम शे्रर्ी प्रा. 

१ 

आिश्यक न्यूनतम िैशक्षक योग्यतााः- कृवष प्रशिक्षक(पि ुपालन) अधिकृत स्ति तधृतय शे्रर्ी प्रा. को लाधग मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट 
कृवष पि ुविज्ञान/पिपुालन धबषय धलई स्नातक ति उधतर्ा िा सो सिि उधतर्ा भई भेटेिेनिी काउशन्सल उधतर्ा भएको। 

कृवष सिायक प्रशिक्षक (पि ुपालन) सिायक स्ति प्रथम शे्रर्ी प्रा.को लाधग मान्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट कृवष पि ुविज्ञान/पिपुालन 
धबषयमा प्रविर्ता प्रमार्पत्र ति िा सो सिि उधतर्ा । 
उमेिको िद :- अधिकृत स्ति तधृतय शे्रर्ी पदको लाधग २१ बषा पिुा भई ४५ बषा ननाघेको  

              सिायक स्ति पदको लाधग १८ बषा पिुा भइ ४५ बषा ननाघेको ति मविला ि अपाङ्गको िकमा ५० बषा ननाघेको उमेि 
भन्नाले कुनै पदको धनधमत दिखास्त ददने अशन्तम धमधतमा पिुा िनुे उमेि सम्झन ुपदाछ ।  
तलब भत्ता तथा अन्य सवुििा :- परिषद्को कामाचािी सेिा सता तथा सवुििा सम्बन्िी विधनयािली २०६९ िमोशिम िनुे   छ । 
पिीक्षा दस्तिु :- अधिकृत स्ति रू १००० ि सिायक स्ति रू ४००, िविद नेत्रलाल बिपु्राधबधिक शिक्षालयको नाममा ििेको नेपाल बैङ्क 
धल. सल्यान िाखाको आिान खाता नं. ०७४००१०६५८५८७८०००००१ मा िम्मा गिेको सक्कल भौचि ।  
आिेदन फािाम पाइन ेि बझुाउन ेस्थान :- िविद नेत्रलाल बिपु्राधबधिक शिक्षालय िा.न.पा. ४, सल्यान ि प्रा.शि. तथा व्या. ता. परिषद्को 
कार्ााली प्रदेि कायाालय, िीिेन्िनगि, सखेुत । 
पिीक्षा वकधसम :- धलशखत ि अन्तिााता 
सम्पका  धमधत :- दिखास्त ददने अशन्तम धमधतको भोली पल्ट सो ददन सािािधनक धबदा पिेमा अको ददन । 
पिीक्षा धमधत ि केन्ि:-  सम्पका  धमधत मा तोवकने छ । 

 

 

http://www.ctevt.org.np/


                             प्राविधिक शिक्षा तथा व्यािसावयक तालीम परिषद् 

                                         िविद नते्रलाल बिपु्राधबधिक शिक्षालय 

                                                  िा.न.पा. ४, सल्यान  
  
                                             आिेदन फािाम 

  

                (क)उम्मेदिािको दिखास्त फािामको भिेको पद सम्बन्िी विििर्: 

१. विज्ञापन नं. २. पद: सेिा: ४. समिु: 

५.उप-समिु: ६. शे्रर्ी/ति: ७.परिक्षा केन्ि: 

(ख)उम्मेदिािको िैयशिक विििर्: 

 

उम्मेदिािको  
नाम, थि   

(अङग्रिेी ठुलो अक्षिमा) धलङ्ग: 
नागरिकता नं.: िािी गने शिल्ला: धमधत: 

स्थायी ठेगाना (क) प्रदेि:                     (ख)शिल्ला: (ग)न.पा./गा.पा.: (घ)िडा नं.: 
(ङ)टोल: (च):मागा नं.  (छ)फोन नं.: 

पत्राचाि गने ठेगाना: ई-मेलाः 
बाबकुो नाम, थि: आमाको नाम, थि: 
बािेको नाम, थि: पती/पत्नीको नाम, थि: 
िन्म धमधत  (वि.सं.मा) (इस्िी संितमा) िालको उमेि(बषा): 

                (ग)िैशक्षक योग्यता/ताधलम(दिखास्त फािाम भिेको पदको लाधग चाविने आिश्यक न्यूनतम िैशक्षक योग्यता/ताधलम मात्र उल्लेख गने 

(घ)अनभुि सम्बन्िी विििर्(दिखास्त फािाम भिेको पदको विज्ञापनको लाधग अनभुि तथा विदाको विििर् आिश्यक भएमा मात्र उल्लेख गने) 

कायाालय पद सेिा/समिु/उपसमिु शे्रर्ी/ति स्थायी/अस्थायी/किाि अिधि 

देशख सम्म 

       

       

         असािािर् धबदा धलएको भए अिधि:...................................देशख ............................................सम्म । 

         मैले यस दिखास्तमा खलुाएका सम्पूर्ा विििर्िरू सत्य छन।्दिखास्त बझुाएको पदको विज्ञापनको लाधग अयोग्य ठिरिन ेगिी कुनै सिाय पाएको छैन।कुनै कुिा 
ढााँटे िा धलकाएको ठिरिएमा प्रचधलत काननु बमोशिम सिुाँला/बझुाउाँला।उम्मेदिािले पालना गने भनी प्रचधलत काननु तथा यस दिखास्त फािामका पषृ्ठिरूमा उल्लेशखत 
सबै िता तथा धनयमिरू पालना गना मञु्जि गदाछु। 

िष्टव्य:दिखास्थ विज्ञापनमा उशल्लशखत लगायत धनम्नधलशखत कागिातिरू अधनिाया रूपमा उम्मेदिाि आफैले प्रमाशर्त गिी पेि गनुा पनेछ। 

(१) नेपाली नागरिकताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप 

(२) विज्ञापन भएको पदको लाधग तोवकएको न्यूनतम िैशक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र ि चारिधत्रक प्रमार्पत्रकको प्रधतधलवप(ताधलम ि अनभुि आिश्यक पनेमा सो समेत 
प्रधतधलवप) (३)समकक्षता ि सम्बद्वता आिश्यक पनेमा सोको प्रधतधलवप 

(४)धसिा, िता सम्बन्िी काननुमा तोवकएको भए सम्बशन्ित व्यािसावयक परिषदमा नाम दताा भएको प्रमार्को प्रधतधलवप । 

 
 

   फोटो 

आिश्यक न्यूनतम योग्यता  विद्यालय/बोडा/ताधलम ददन े
संस्था  

िैशक्षक उपाधि/ताधलम सङ्काय  शे्रर्ी/प्रधतित मूल विषय 

िैशक्षक योग्यता      

     

ताधलम      

     

उम्मेदिािको ल्याप्चे सविछाप  
 
 
 

.................................. 
उमेदिािको दस्तखत  

 

धमधत: 

उम्मेदिािले माधथ उल्लेख गिेका अनभुिका विििर्िरू दठक छ भनी प्रमाशर्त गने 
विभाधगय प्रमखु कायाालयको प्रमखु 

दस्तखत: 

नाम, थि: 

पद, दिाा  

धमधत:                                                        कायाालयको छाप: 

दायााँ बायााँ 
  

                                       शिक्षालयको कमाचािीले भने  

िधसद/भौचि नं.: िोल्नं.: 
दिखास्त अस्िीकृत भए सोको कािर्: 
दिखास्त रूि ुगनेको दस्तखत : 

धमधताः 
दिखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखत: 

धमधत: 


